Medborgarförslag: ”Aktivitetshus för ALLA i Hässelby-Vällingby”
Beijer Byggmaterial flyttar sin verksamhet från Lövstavägen i Hässelby, där tomten som ägs av
Stockholm stad, nu skapar en unik möjlighet att utveckla den befintliga fastigheten till ett
aktivitetshus som passar för unga och äldre i stadsdelen. Att erbjuda mötesplatser och skapa
möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter för både unga och äldre är viktigt för tryggheten och
trivsel i hela Hässelby och Vällingby.
Inte alla unga letar sig till fotboll, innebandy, hockey och liknande föreningsledda aktiviteter. Det
finns många som länge efterfrågat områden och lokaler för skateboard, kickbike och BMX-cykel. I
parkleken Gulsippan anlades en anläggning för just dettas och den blev snabbt en välbesökt
anläggning. Tyvärr var staden tvungen att stänga parken med hänvisning till höga bullernivåer från
grannar vilket åter lämnar ett tomrum hos många utövare i stadsdelen och visar på ett uppenbart
behov i stadsdelen.
Skateboard är en del av riksidrottsförbundet och från 2020 en OS-sport. Många kommuner i Sverige
satsar på både inomhus- och utomhusanläggningar för att stötta den växande sporten. I Linköping
finns sen många år Hangaren, ett aktivitetshus för Skateboard, kickbike, klättring som kan ses som ett
mycket gott exempel (http://www.hangaren.org/start.html). I Uppsala driver kommunen Allis
(https://allis.uppsala.se) som blivt ett väldigt lyckat initiativ från kommunen.
Den enda inomhusanläggning som finns i Stockholm är den som KFUM driver i Fryshuset
(https://www.fryshuset.se/verksamhet/stockholm-skatepark). Utöver detta finns några få lokala och
privata initiativ och det nyöppnade PUSH som är lokaliserat i Gallerian i ett samarbete med företaget
Performance Sk8, Fryshuset, AMF, Högdalens skateboardförening och FN:s UNHCR
(http://pushsthlm.com).
Skateboard är en väldigt inkluderande sport och antalet tjejer som utövare ökar stadigt och det finns
även fler grupper som engagerar personer inom HBQT
(https://www.sverigesskateboardforbund.se/2017/09/12/hon-visar-att-ingenting-ar-omojligt-ochkan-fa-vem-som-helst-att-stalla-sig-pa-bradan/). Initiativet Skate Nation har nått stor framgång med
att bjuda in nyanlända till att prova och lära sig åka (se https://skatenation.se , dokumentär om
arbetet: https://skatenationdoc.com nyhetsinslag i TV4:
https://www.youtube.com/watch?v=dVQnPfVPfDk).
Hässelby-Vällingby har nu en fantastisk möjlighet att skapa en inkluderande verksamhet som
erbjuder alla ett sätt att umgås över alla gränser inte bara inom Skateboard utan även i andra
breddaktiviteter som inte ryms inom de traditionella sporterna.
Beijers fastigheter som ligger på Lövstavägen - i mitten av ”byn” - har bra tillgänglighet med
kollektivtrafik, bil och cykel och ligger gångavstånd för många. Bestående fastigheter erbjuder bra
förutsättningar för att kunna utvecklas till en mötesplats för unga och äldre. En sådan satsning leder
till bättre integration, mindre segregation mellan ungdomar och mellan generationer och ökar
trygghet i området. Att det även finns vuxna på plats som bryr sig är något som kommer ge
bestående resultat.
Stora delar av verksamheten skulle gå att bedriva med hjälp av frivilliga krafter vilket bevisats fungera
på andra platser. Samarbeten med andra föreningar i området kan också ge ytterligare bredd på
denna satsning.
Flera idéer har diskuterats bland invånare på sociala medier och i lokala tidningar och flera förslag
har kommit upp:

-

Lokal för skateboard, BMX och kickbike
Pumptrack (här kunde kanske pumptracken från Gulsippan återanvändas)
Möjlighet för E-sporter
Racebana för drönare
Klätterhall
Musikstudio och replokal
Lekplats för mindre barn
Boulebana
Spelbord för schackspel, kortspel, mm

Andra föreslagna aktiviteter och funktioner som föreslagits är:
-

Café
Konstnärsateljé
Pingis, Biljard, Bordsfotboll, …
Repair Café – apparater, cyklar, moppar, mm kunde fixas där.
Hantverk och slöjd

Vårt förslag är, att:
-

Stockholms stad köper och tar över fastigheter från Beijer byggbolag.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning tillsammans med boende och föreningar i HässelbyVällingby utvecklar sitt Aktivitetshus för ALLA.

Med vänliga hälsningar,

Hässelby, 11:e december 2019

Många på sociala medier uppskattar och stöder förslaget.

